
 
 

 
HOTARAREA NR. 122 

privind  aprobarea tarifelor pentru  serviciul public de întreţinere, 
 administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropieţe S.A., începând 

cu 01.01.2017 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 
decembrie 2016 ; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de întreţinere, 
administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropiete S.A., începând cu 
01.01.2017, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a primarului municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
34668/09.12.2016 şi coraportul întocmit de S.C. Agropieţe S.A., înregistrat sub nr. 2447/09.12.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Regulamentului-Cadru pentru funcţionarea pieţei, aprobat prin H.G. nr. 348/2004 privind 

exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), alin. (3) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct.19 din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
 
           Art. 1 Se aprobă tarifele pentru  serviciul public de întreţinere, administrare şi exploatare a 
pieţelor agroalimentare, asigurat de S.C. Agropieţe S.A., conform anexei nr. 1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
           Art.  2 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2017. 
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  S.C. Agropieţe S.A. 
           Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 
 

 
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                      VÂLCU Dumitru 
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ANEXA 1  
cuprizand tarifele pentru serviciul public de intretinere,  

administrare si exploatare a pietelor agroalimentare,  
asigurat de S.C. Agropiete S.A.              

 
 
 
 
I. TARIFE LUNARE 
 
  TARIF UNITAR TVA 19% TARIF TOTAL 
1. Tarife lunare pentru ocuparea platourilor 

din piete cu chioscuri, module, alte spatii 
inchise 

54,62lei/mp/luna 
 

10,38 lei/mp/luna 
 

65,00 lei/mp/luna 
 

2.  Tarife lunare pentru ocuparea activelor 
publice special amenajate (cladiri, 
module): 
 Hala Agroalimentara – Complex 

Fortuna 
 Hala Agroalimentara – Hala Carne 
 Complex Comercial “Module de 

Aluminiu” 
 Spatii comerciale Piata Veche 
 Spatii comerciale Piata Neptun 
 Complex Comercial Plugari: 

- parter 
- etaj I 
- etaj II 

 Spatii comerciale Piata Vest: 
- parter 
- etaj I 
- etaj II 

 
 
 

67,23 lei/mp/luna 
 

69,75 lei/mp/luna 
69,75 lei/mp/luna 

 
67,23 lei/mp/luna 
69,75 lei/mp/luna 

 
69,75 lei/mp/luna 
59,78 lei/mp/luna 
44,00 lei/mp/luna 

 
69,75 lei/mp/luna 
54,62 lei/mp/luna 
45,80 lei/mp/luna 

 
 
 

12,77 lei/mp/luna 
 

13,25 lei/mp/luna 
13,25 lei/mp/luna 

 
12,77 lei/mp/luna 
13,25 lei/mp/luna 

 
13,25 lei/mp/luna 
11,36 lei/mp/luna 

8,36 lei/mp/luna 
 

13,25 lei/mp/luna 
10,38 lei/mp/luna 

8,70 lei/mp/luna 

 
 
 

80,00 lei/mp/luna 
 

83,00 lei/mp/luna 
83,00 lei/mp/luna 

 
80,00 lei/mp/luna 
83,00 lei/mp/luna 

 
83,00 lei/mp/luna 
71,14 lei/mp/luna 
52,36 lei/mp/luna 

 
83,00 lei/mp/luna 
65,00 lei/mp/luna 
54,50 lei/mp/luna 

3. Tarife inchiriere toneta 
a. Intreprinderi individuale, persoane fizice 
autorizate, societati comerciale:  
 Piata Noua, Piata Veche, Piata 

Neptun 
 Piata Vest 

b. Producatori agricoli 

 
 
 
184,87 lei/buc/luna 

 
193,28 lei/buc/luna 
176,47 lei/buc/luna 

 
 
 

35,13 lei/buc/luna  
 

36,72 lei/buc/luna 
33,53 lei/buc/luna 

 
 
 

220,00 lei/buc/luna 
 

230,00 lei/buc/luna 
210,00 lei/buc/luna 

4. Tarife inchiriere mese: 
a. Intreprinderi individuale, persoane fizice 
autorizate, societati comerciale 
b. Producatori  agricoli 

 
193,28 lei/buc/luna 

 
168,07 lei/buc/luna 

 
36,72 lei/buc/luna 

 
31,93 lei/buc/luna 

 
  230,00 lei/buc/luna  

 
200,00 lei/buc/luna 



 
 

5. Tarif inchiriere vitrina frigorifica 84,03 lei/ml/luna 15,97  lei/ml/luna    100,00 lei/ml/luna 
 
 
II. TARIFE ZILNICE PENTRU FOLOSIREA SUPRAFETELOR  DE PLATOU      
       SPECIAL AMENAJATE IN PIETE 
 
  TARIF 

UNITAR 
TVA 19% TARIF TOTAL 

1. Tarif utilizare temporara a locurilor publice 
ocupate de mese, tonete si alte spatii din piete 
pentru vanzarea de legume, fructe, zarzavaturi, 
cereale,  de catre producatori agricoli 

 
 

8,40 lei/mp/zi 

 
 

1,60 lei/mp/zi 

 
 

10,00 lei/mp/zi 

2. Tarif utilizare temporara a locurilor publice 
ocupate de mese, tonete si alte spatii din piete 
pentru vanzarea de legume, fructe, zarzavaturi, 
cereale, obiecte de uz gospodaresc,  de catre 
intreprinderi individuale, persoane fizice 
autorizate, societati comerciale 

10,08 lei/mp/zi 
 

1,92 lei/mp/zi 
 

12,00 lei/mp/zi 
 

3.  Tarif utilizare temporara a locurilor publice 
din piete necesare depozitarii marfurilor ce 
depasesc capacitatea unei mese  

 
5,04 lei/mp/zi 

 
0,96 lei/mp/zi 

 
6,00 lei/mp/zi 

4. Tarif depozitare in magazie a produselor 0.84 lei/mp/zi 0.16 lei/mp/zi 1,00 lei/mp/zi 
5. Tarif utilizare temporara a locurilor publice 

pentru vanzare pepeni, varza, pui de o zi 
 

8,40 lei/mp/zi 
 

1,60 lei/mp/zi 
 

10,00 lei/mp/zi 
6. Tarif utilizare temporara a locurilor publice 

pentru vanzare flori, brazi, pomi fructiferi 
 

5,04 lei/mp/zi 
 

0,96 lei/mp/zi 
 

6,00 lei/mp/zi 
 
III. TARIFE ZILNICE PENTRU DESFACEREA PRODUSELOR DIN CARNE SI  
       LAPTE IN SPATII SPECIAL AMENAJATE 
 
  TARIF UNITAR TVA 19% TARIF TOTAL 
1.  Tarif  vitrina nefrigorifica hala lapte 13,45 lei/ml/zi 2,55lei/ml/zi 16,00 lei/ml/zi 
2. Tarif vanzare miei 5,04 lei/buc. 0,96 lei/buc. 6,00 lei/buc. 
 
 
- IV. TARIFE INCHIRIERE OBIECTE DE INVENTAR 

 
  TARIF UNITAR TVA 19% TARIF TOTAL 
1. Tarif cantar 5,04 lei/buc./zi  0,96lei/buc./zi  6,00 lei/buc./zi 
2.  Tarif  halat si boneta 3,36 lei/buc./zi  0,64lei/buc./zi  4,00 lei/buc./zi 

 
 
V. TARIF WC 
  TARIF UNITAR TVA 19% TARIF TOTAL 
1. Tarif WC 1,01 lei/persoana 0,19 lei/persoana 1,20 lei/persoana 

 
 
 
 
VI. TARIF LICITATII 
 


